
َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا70ًيٍ 30يٍ 

فقظ طرٌٕ درجح213960ثانثحتاَا ادًذ ياْز رس13659

طد ٔطثع225476ٌٕثانثحجُا عذَاٌ طهًٛا23737ٌ

غٛابغغ21ثانثحدُاٌ عًاد انذٍٚ انخهف انخزاتح33546

خًض ٔعشز19625ٌٔثانثحدُاٌ يذًذ انصًٕع43467ّ

ثًاَٙ ٔخًظ233558ٌٕثانثحرساٌ ٚذٙ ْاجار53649

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف فغثانثحرشا طهًاٌ ادًذ63489

ثالز ٔطر234063ٌٕثانثحرغذ اتزاْٛى اتزاْٛى73797

غٛابغغغثانثحرَا طائز دًٕد83477

غٛابغغ21ثانثحرْف يذًذ ْالل93474

أرتع ٔطر234164ٌٕثانثحرْف ٚاطز ادًذ103615

20-19 اٚقاف عاو 20-19 اٚقاف عاو 24ثانثحشذا َصز االطًاعٛم113010

غٛابغغغثانثحعال يذًذ عثذهللا123553

ثالز ٔطثع254873ٌٕثانثحغُٗ ايٍٛ طعٕد133774

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف فغثانثحفاسِ ادًذ عثًا143769ٌ

ذظع ٔطر254469ٌٕثانثحفزح يذًذ يذًذ153836

أرتع ٔطثع264874ٌٕثانثحكزطرٍٛ جاٌ يقذط163570ٙ

غٛابغغ19ثانثحكُاَّ ادًذ ادًذ173625

غٛابغغ19ثانثحنثُٗ عهٙ اطًاعٛم183439

طد ٔطر204666ٌٕثانثحنجٍٛ دظٍٛ انعه193710ٙ

20-19 1اٚقاف ف20-19 1اٚقاف فغثانثحيارٚا سْز انذٍٚ انظٛذ203343

إدذٖ ٔأرتع231841ٌٕثانثحياٚا اٚاد دًاد213582٘

20-19 2+1اٚقاف ف20-19 2+1اٚقاف فغثانثحياٚا غاس٘ انخهٛم223548

اثُراٌ ٔطر243862ٌٕثانثحيزاو دظٍ دعكٕر233628

أرتع ٔطر253964ٌٕثانثحيُٗ اتزاْٛى يذًٕد243866

فقظ طثعٌٕ درجح224870ثانثحيٛض دظٍٛ دظ253712ٍ

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة الثالثة1 طرائق التدريس الخاصةنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قزاءج

4ي1ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى



َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا70ًيٍ 30يٍ 

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة الثالثة1 طرائق التدريس الخاصةنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

غٛابغغغثانثحيٛالد يذًذ شعثا263602ٌ

خًض ٔخًظ5555ٌٕغثانثحَارًٚاٌ عهٙ دظ273843ٍ

اثُراٌ ٔطثع254772ٌٕثانثحَظزٍٚ اتزاْٛى انظًاط283405ٙ

غٛابغغ16ثانثحَٕر جٓاد يعال293619

خًض ٔطثع215475ٌٕثانثحَٕر يذًٕد تالل303811

غٛابغغ21ثانثحَٕر ٚاطز يصطف313639ٗ

ذظع ٔطر204969ٌٕثانثحَٕرْاٌ عهٙ قذار323787

غٛابغغ25ثانثحْثّ تشار انًزقث333493ٙ

فقظ خًظٌٕ درجح222850ثانثحٔفاء َٓاد تٓهٕا343229ٌ

طد ٔخًظ193756ٌٕثانثحٔئاو طهًاٌ تكز353612ِ

اثُراٌ ٔخًظ223052ٌٕثانثحٚارا ادًذ فرٛا363594ٌ

طد ٔأرتع222446ٌٕثانثحٚاطز ٕٚطف انًٕد373880٘

ذظع عشزج17219ثانثح خدًٚا ادًذ طهًٛا384200ٌ

غٛابغغغثانثح خدُٚا ياْز شذاد394190

ذظع ٔخًظ233659ٌٕثانثح خنٛال يذًذ يزس404198ِ

غٛابغغ24ثانثح راياَٙ ٕٚطف دهٕو413396

أرتع ٔطثع195574ٌٕثانثح ررايا يذًذ طهًٛا423656ٌ

طد ٔخًظ5656ٌٕغثانثح ررغذ عثذ انهطٛف انظهًٛا433350ٌ

20-19 1 اطرُفاد ف20-19 1 اطرُفاد ف15ثانثح رطٓاو رفعد رجة443107

ذظع ٔخًظ203959ٌٕثانثح رغُِٕ دظٍ تهٕل453389

ثًاَٙ ٔثالث221638ٌٕثانثح رفاذٍ دظاٌ طهًٛا463653ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روادًذ تاد٘ طعٛذ انثكٕر473542

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روتزاءج عهٙ يذًذ48533

  نى ٚظجم نى ٚظجم12ثانثح روداسو ْاشى سْزا493177

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روخضز ثائز رتٛع502816

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قزاءج

4ي2ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى



َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا70ًيٍ 30يٍ 

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة الثالثة1 طرائق التدريس الخاصةنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

  نى ٚظجم نى ٚظجم15ثانثح رورتا دًشِ تهٕل513190

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح رورتٛع دايذ ساْز52481

فقظ خًظٌٕ درجح123850ثانثح رورٔال عثذ انذًٛذ جًع532832ّ

  نى ٚظجم نى ٚظجم12ثانثح روسُٚة دظٍٛ طهًٛا542700ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجم24ثانثح روسُّٚ غظاٌ دظ552657ٍ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روشٛزٍٚ اطًاعٛم اتزاْٛى يذًذ562999

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روصفاء يذًذ انعثاص573543

طثع ٔأرتع123547ٌٕثانثح روعثذ انكزٚى عثذ انهطٛف خهٛم583270

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف ف12ثانثح روعشٚشِ يذًذ قٛضثا593056ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجم23ثانثح روعفزاء عثاص تذرا602845ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روعهٙ دظٍ ادًذ611927

غٛابغغ12ثانثح روفزح اطعذ خهٛه623531ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روكارٔل تظاو دثش632801

طثع ٔأرتع192847ٌٕثانثح رويزاو عذَاٌ دًٕد642674

غٛابغغغثانثح رويزح ٔنٛذ صٕا653000ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح رويٛض يذًذ دظاي662783ٕ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روُْاد٘ فاٚش عادن672649ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجم18ثانثح رؤفاء دٛذر عاص68970ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روٕٚطف صانخ عطٛح692325

ثالز ٔخًظ153853ٌٕراتعحدال يذًذ شٛذ703486ّ

فقظ طرٌٕ درجح184260راتعحدٚاَا يُٛف خضٕر713601

ثًاَٙ ٔطر155368ٌٕراتعحرشال فؤاد رتع723391

غٛابغغ20راتعحرَٛى ادًذ طهًا733283ٌ

فقظ ثًإٌَ درجح176380راتعحرَٛى دظٍ انصارو743362

طثع ٔأرتع173047ٌٕراتعحرٚرا كًٛم عٛظ753248ٗ

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قزاءج

4ي3ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى



َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا70ًيٍ 30يٍ 

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة الثالثة1 طرائق التدريس الخاصةنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

غٛابغغ24راتعحطاَذ٘ اكزو انذظ763616ٍٛ

ذظع ٔأرتع242549ٌٕراتعحعفزاء ادًذ اتزاْٛى773061

ذظع ٔطثع255479ٌٕراتعحعال عثذ انذًٛذ عًار783377

اثُراٌ ٔخًظ282452ٌٕراتعحفزح عًار عًار793354

فقظ خًظٌٕ درجح242650راتعحكهٕدٚا يعٍٛ دُا803459

إدذٖ ٔطر214061ٌٕراتعحنجٍٛ خضز دزتٕق813537ٙ

ثًاَٙ ٔأرتع242448ٌٕراتعحيٙ طانى عثاص823451

ثالز ٔطثع244973ٌٕراتعحيٛزَا عهٙ يُصٕر833225

غٛابغغ16راتعحْٛا ٕٚطف ردال843555

ثالز ٔطثع244973ٌٕراتعحٔفاء يذًذ دظ853516ٍ

طثع ٔطثع225577ٌٕراتعح ررْف يانك شعثا863091ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغراتعح رو رجعفز عهٙ يذًذ872605

  نى ٚظجم نى ٚظجمغراتعح رو ريٛض ادًذ طهًٛا881401ٌ

  

  

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قزاءج

4ي4ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى


